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Cenik oglasnega prostora

Oglas 1 col./cm

Dimenzija 39x10

Barvni oglas/EUR 7

Križanka 1/1

Dimenzija 259x363

Cena/EUR 420

V ceni ni upoštevan 22% DDV. Cenik velja od 1. 4. 2019.

POPUSTI IN DOPLAČILA

1. Popusti: 
Na objavljene cene priznavamo ponudbene 
popuste. Za različne oblike paketnega ali 
letnega sodelovanja vam ponujamo spodbudne 
količinske popuste. Popusti veljajo tudi za 
vlaganje tiskovin in reklamnih letakov.

2. Doplačila
• prva stran spodaj + 100 %
• zadnja stran + 50 %
• izbrana bralna stran + 20 %
•  edini oglas na strani + 50 % (najmanjša 

dimenzija je 1/8 strani)

TEHNIČNA NAVODILA ZA  
ODDAJO GRADIVA

Oglase in PR članke v digitalni obliki lahko 
dostavite na USB ključku ali jih pošljete preko 
elektronske pošte. Slike morajo biti shranjene v 
formatu TIF, JPG ali EPS, z ločljivostjo najmanj 
250 dpi (v velikosti 100 %). Oglasi morajo biti 
shranjeni v CMYK barvnem prostoru, v EPS ali 
PDF formatu. Oglasi, izdelani v formatu PDF, 
morajo biti shranjeni s stopnjo kompresije, ki je 
sprejemljiva za tisk (Press Optimized).

ROKI ZA ODDAJO GRADIVA

Časopis Gorenjski glas – za petkovo izdajo v 
sredo do 8. ure in za torkovo objavo v petek 
do 8. ure. Priloge Gorenjskega glasa: sedem 
delovnih dni pred izidom posamezne edicije

Časopis Glas občine Naklo
Glas občine Naklo je lokalni časopis, ki izhaja dvakrat letno v nakladi 19.200 izvodov. 
Brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva in drugi naslovniki v občini Naklo,  
priložen je tudi vsem izvodom Gorenjskega glasa.

19.200 
izvodov

A3 
format

2x 
letno
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kolesarske čelade  
& športna in modna očala

rolerji & kotalke & skiroji & e-skiroji

kolesarska oblačila  
& kolesarske rokavice

Glas občine Naklo
Ča so pis ob či ne Naklo, 14. junija 2019, šte vil ka 1

www.go renj ski glas.siGlas Občine Naklo je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas Od go vor na ured ni ca: Ma ri ja Volč jak

Suzana P. Kovačič

Naklo – Praznik občine Na-
klo je 29. junija, ko goduje 
sv. Peter, ki je zaščitni sve-
tnik farne cerkve v Naklem 
in je s krajem povezan kul-
turno in zgodovinsko. Grb 
Občine Naklo, ki ima obliko 
ščita, simbolizira uspešno 
moderno občino, ki svojo 
prihodnost preudarno gradi 
na tradicionalnih vrednotah. 
Tudi letos Občina Naklo v 
sodelovanju z domačimi 
društvi in drugimi organiza-
cijami vabi na številne do-
godke. Kot pravi župan Ob-
čine Naklo Ivan Meglič, naj 
bo to tudi čas za druženje. 
In doda: "Obenem čestitam 
obema letošnjima občinski-
ma nagrajencema. Mileni 
Zupan za prizadevno dolgo-
letno delovanje v Kulturno-
-turističnem društvu Pod 
krivo jelko in Folklorni sku-
pini Društva upokojencev 
Naklo ter Konjeniškemu 
društvu Naklo, ki letos obe-
ležuje dvajsetletnico."
Slavnostna akademija s po-
delitvijo občinskih priznanj 
in kulturnim programom, v 
katerem bo nastopil Ale-

ksander Mežek, bo v četrtek, 
27. junija, ob 19.30 v večna-
menskem prostoru Osnov-
ne šole Naklo. Milena Zu-

pan bo prejela srebrno pla-
keto, Konjeniško društvo 
Naklo pa bronasto plaketo 
Občine Naklo.

Prireditve ob občinskem 
prazniku se bodo začele da-
nes. V Graščini Duplje bo 
ob 20. uri večer Pesmi iz 
domačega predala, na kate-
rega vabita Kulturno-ume-
tniško društvo Triglav Dup-
lje in Kulturno-turistično 
društvo Pod krivo jelko. Pri-
reditve pod skupnim ime-
nom Občina Naklo praznu-
je bodo sklenili v soboto, 
29. junija, ob 20.30 s prire-
ditvijo o kranjski klobasi, ki 
se bo začela pri stari loko-
motivi s prihodom cesarja 
Franca Jožefa, nadaljevala s 
sprevodom skozi Naklo, gle-
dališkim prizorom pod veli-
kim šotorom ... Dneve vmes 
pa bodo zapolnili prav tako 
zanimivi dogodki, od fol-
klornega večera, predstavi-
tve knjige o Gregorju Vo-
glarju, poslovilnega nogo-
metnega turnirja od lokacije 
igrišča pri Merkurju, otro-
ške predstave, razstave mo-
torjev, odprtja novega keg-
ljišča in tekme s kroglo na 
vrvici v Društvu upokojen-
cev Naklo, vleke traktorja za 
najmočnejšega Naklanca pa 
do filmskega večera, občin-
ske gasilske vaje ... 

Mesec prazničnih 
dogodkov
Junij je za občino Naklo poseben mesec – s praznovanjem občinskega praznika in podelitvijo 
občinskih priznanj. Letošnja nagrajenca sta Milena Zupan in Konjeniško društvo Naklo. Ob prazniku 
bo do konca junija kar dvaindvajset različnih dogodkov, prvi se začne že danes zvečer. 

Že lani sta Konjeniško društvo Naklo in KUD Lik Naklo 
obudila dogajanje iz ljudske pripovedi o prihodu Franca 
Jožefa, avstrijskega cesarja v nekdanji Avstro-Ogrski. Cesar 
se je na svoji poti ustavil v Naklem, potožil je gostilničarju, 
da je lačen, ta pa mu je odgovoril, da v kuhinji nimajo 
drugega kot ''enih navadnih klobas''. Cesar je naročil klobaso 
in ob prvem grižljaju navdušeno izjavil: ''Pa saj to ni 
navadna, to je kranjska klobasa!'' Vsebinsko še bogatejša 
prireditev bo letos 29. junija. / Foto: arhiv Gorenjskega glasa, Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Naklo – Kot je ob nedavnem 
praznovanju jubileja Doma 
starejših občanov Naklo po-
vedal župan Občine Naklo 
Ivan Meglič, je bila že ob na-
stajanju nove nakelske obči-
ne ena od prioritet skrb za 
starejše občane, predvsem 
pa želja, da bi občani, po-
trebni nege in zdravstvene 
oskrbe, lahko živeli v bližini 
svojih domov. Še dve po-
membni prioriteti sta bili: 
da dom ne bi bil prevelik, 
ampak bi bil dom res dom, 

in da bi bil umeščen v nase-
lje, da bi bili stanovalci 
vključeni v življenje lokalne 
skupnosti. Prvi stanovalci so 
bili v dom sprejeti 6. maja 
2009 in v naslednjih 23 
dneh je bilo sprejetih 46 sta-
novalcev, s čimer je bil dom 
polno zaseden. Župan je na 
praznovanju pozdravil prve 
stanovalce: Marijo Beguš, 
Frančiško Grujić in Jožefa 
Bogataja ter Marijo Roz-
man, ki se jim je pridružila 
v oktobru istega leta.

Praznovali jubilej
V Domu starejših občanov Naklo so s prireditvijo 
obeležili desetletnico. 

49. stran

Julija selitev na 
novo igrišče
Občinski svet v Naklem je s 
sprejemom rebalansa 
letošnjega občinskega 
proračuna omogočil nakup 
zemljišča za novo nogometno 
igrišče.

stran 5

Za enakomeren 
razvoj
Pogovor z županom Občine 
Naklo Ivanom Megličem o 
aktualnih občinskih projektih, 
izzivih ...

stran 3

Občina Naklo bo za nakup 
novega gasilskega vozila v 
tem letu iz proračunskih 
sredstev namenila do sto ti-
soč evrov, v prihodnjem letu 
pa še do sto štirideset tisoč 
evrov. 

stran 4

AKTUALNO

Novo gasilsko vozilo

Na razstavi Dobrote sloven-
skih kmetij so najvišja pri-
znanja prejeli tudi kmetoval-
ci in gospodinje iz občine 
Naklo. Znak kakovosti so 
prejeli Janko Jeglič, Aleš Jera-
la in Marko Kuhar. 

stran 8

KMETIJSTVO

Nagrajene dobrote

Smučarski skakalec Anže Se-
menič iz Zadrage se že pri-
pravlja na novo sezono, v 
kateri hoče skakati še bolje. 
Njegove sanje so svetovni 
rekord v Planici. 

stran 14

ŠPORT

Anže sanja o rekordu
V tednu pred drugim svetov-
nim dnevom čebel je bila v 
Pavlinovi galeriji Doma Jane-
za Filipiča v Naklem na 
ogled fotografska razstava 
na temo čebel. 

stran 6

DRUŠTVA

Čebelarska razstava

Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, t: 04/201 42 00, e: info@g-glas.si

Velikost oglasa 1/1 1/2 1/2 1/2 1/4 1/4 1/4 1/4 1/8 1/8 1/8 1/16 1/16

Dimenzija 259x363

259x391

259x191 127x391

127x363

171x296 127x191 259x95 83x286 171x143 127x95 83x143 171x72 83x76 127x52,5

Barvni oglas/EUR 1.640 802 802 802 401 401 401 401 199 199 199 106 106

www.gorenjskiglas.si

Cenik Šolski glas

Velikost oglasa 1/1 1/2 1/2 1/2 1/4 1/4 1/4 1/4 1/8 1/8 1/8 1/16 1/16

Dimenzija 259x363,

259x391

259x191 127x391 171x296 127x191 259x95 83x286 171x143 127x95 83x143 171x72 83x76 127x52,5

Barvni oglas/EUR 1.700 850 850 850 425 425 425 425 215 215 215 105 105

Križanka 1/1

Dimenzija 259x363

Barvni oglas/EUR 420

V ceni ni upoštevan 22% DDV. Cenik velja od 1. 7. 2013.

POPUSTI IN DOPLAČILA

1. Popusti
• popusti na število objav:  
    5 objav – 20 %, 8 objav – 25 %  

in 11 objav – 27 %
•  pogodbenim poslovnim partnerjem glede 

na dogovorjeni letni obseg poslovanja 
odobrimo pri vsaki objavi dogovorjen 
popust, kar velja tudi za vlaganje tiskovin 
oz. reklamnih letakov

2. Doplačila
Tematske časopisne priloge
• prva stran spodaj + 100 %
• zadnja stran + 80 %
• izbrana bralna stran + 20 %
•  edini oglas na strani + 50 % (najmanjša 

dimenzija je 1/8 strani)

TEHNIČNA NAVODILA ZA  
ODDAJO GRADIVA

Oglase in PR članke v digitalni obliki 
lahko dostavite na USB ključku ali CD-ju 
ali jih pošljete preko elektronske pošte. 
Slike morajo biti shranjene v formatu TIF, 
JPG ali EPS, z ločljivostjo najmanj 250 
dpi (v velikosti 100 %). Oglasi morajo biti 
shranjeni v CMYK barvnem prostoru, v 
EPS ali PDF formatu. Če pošiljate oglase 
v odprti datoteki (CDR ali AI), morajo biti 
fonti obvezno v krivuljah. Oglasi, izdelani 
v formatu PDF, morajo biti shranjeni s 
stopnjo kompresije, ki je sprejemljiva za 
tisk (Press Optimized).

ROKI ZA ODDAJO GRADIVA

Časopis Gorenjski glas – za petkovo izdajo 
v sredo do 8. ure in za torkovo objavo 
v petek do 8. ure. Priloge Gorenjskega 
glasa: sedem delovnih dni pred izidom 
posamezne edicije


